
 
 

 
 Regulamin promocji: 

 

§1 Postanowienia wstępne  

Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady Promocji „Kody rabatowe od 

INNERGO Systems” (dalej jako: Promocja). Organizatorem Promocji jest Innergo Systems 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 

03-310 Warszawa, KRS 0000329441, NIP 952-206-47-94, Regon 141767212 (dalej jako: 

Organizator).  

 

§2 Zasady Promocji  

Uprawnionym do wzięcia udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie jest każda 

osoba fizyczna (nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej), która otrzymała od 

Organizatora Kod Rabatowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem strony internetowej 

www.sklep.innergo.pl Do skorzystania z Promocji uprawnia Uczestnika Kod Rabatowy będący 

otrzymanym przez Uczestnika unikatowym ciągiem liter, liczb i/lub znaków specjalnych (kod 

alfanumeryczny). Warunkiem skorzystania z Promocji jest wprowadzenie przez Uczestnika, Kodu 

Rabatowego podczas zakupu dokonywanego za pośrednictwem strony internetowej 

www.sklep.innergo.pl w terminie wskazanym w skierowanej do Uczestnika wiadomości 

Organizatora zawierającej Kod Rabatowy. Skuteczne wprowadzenie Kodu Rabatowego zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu uprawnia do skorzystania z rabatu (obniżenia ceny) na dokonywany 

za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.innergo.pl zakup oferowanego w w/w sklepie 

internetowym modelu Apple iPhone SE. W ramach korzystania z Promocji nie jest możliwe 

wprowadzenie przez Uczestnika podczas zakupu więcej niż jednego Kodu Rabatowego. 

Każdorazowy Kod Rabatowy może być wykorzystany w celu skorzystania z Promocji wyłącznie 

jeden raz. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji wyłącznie jeden raz. Kod Rabatowy nie 

podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony 

Organizatorowi.Każdorazowy Kod Rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go 

Klientowi. Promocja obowiązuje w dniach 13.05.2020 - 27.05.2020  

 

§3 Reklamacje  

Wszelkie zapytania dotyczące warunków Promocji, jak również zgłoszenia utrudnień w 

prawidłowym skorzystaniu z Promocji należy zgłaszać elektronicznie na adres Organizatora: 

sklep@innergo.pl. Organizator odpowie na skierowane zapytania oraz zgłoszenia niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia ich otrzymania, w formie wiadomości 

elektronicznej skierowanej na adres, z którego zgłoszenie lub zapytanie zostało wysłane.  

 

§4 Postanowienia końcowe  

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku 

zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia będą realizowane na podstawie Regulaminu w 

brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. 


